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■Diari de Girona ha resultat do-
blement premiat a la novena edi-
ció dels Premis Carles Rahola de
Comunicació Local, que han rebut
a concurs molts treballs relacio-
nats amb els fets de l’-O a Cata-
lunya. En un acte celebrat ahir a la
nit a l'Auditori de la Devesa, Aniol

Resclosa va recollir el guardó a la
millor fotografia de premsa per la
imatge Estira-i-arronsa, sobre les
càrregues policials de l'-O, apa-
reguda a la portada del Diari de
Girona el passat  d'octubre,
mentre que els periodistes Oriol
Puig, Nacho García, Miquel Cor-
nellà, Tapi Carreras i Pau Esparch

van rebre el premi en la categoria
de millor informació digital pel
treball El fenomen dels pisos turís-
tics a Girona, publicat a l'edició di-
gital del Diari de Girona, on es
pot tornar a consultar avui. 

En l’apartat de fotografia va ser
finalista Lluís Serrat, per la sèrie
de fotos Votarem, publicada a El

Punt Avui, i el llibre Hem votat, i
David Borrat, per la sèrie  d’Oc-
tubre, publicada al diari Ara. 

Els finalistes en l’apartat de mi-
llor informació digital són Carlos
Ribas, Carles Pastor i Gabriel Mar-
tín per la sèrie Història Amagada,
del digitalPalamós Comunicació.

Millor treball en premsa
D’altra banda, en la categoria a
millor treball informatiu de prem-
sa, el jurat va escollir guanyador la
sèrie de reportatges Moments es-
tel·lars de la Costa Brava, publicat
a El Punt Avui per un equip histò-
ric de perdiodistes: Miquel Torns,
Pau Lanao i Carme Vinyoles. En
aquesta categoria van resultar fi-
nalistes dos treballs del Diari de
Girona: La profunda petjada de
les dones dins del món jurídic,
d'Elisabet Don, i Un dia a cures
pal·liatives, de Matías Crowder.
Lanao va assenyalar que van in-
tentar presentar sota un nou en-
foc la Costa Brava, i que els va
agradar revisitar els anys en què
eren hippies i els temps bojos.

La temàtica social també ha es-
tat molt present en aquesta edició
dels premis. Així, Albert Requena
i Josep Plazas firmen el millor tre-
ball informatiu de ràdio, Els altres
nous catalans. Històries d'integra-
ció i convivència a Girona, emès a
Catalunya Ràdio i Catalunya In-
formació. Els finalistes van ser Mi-
quel Cuaranta, Juli Pedrero i Toni
Sellas, pel programa Govern i opo-
sició, emès a Ràdio Capital de
l'Empordà, i Moisès Camós, Anna
Noguer, Esteve Codony, Anna Es-
tañol, Glòria Ribugent i David
Pastor, per l'Especial referèndum
d'octubre, de Ràdio Banyoles.

Requena va fer notar que tots
els immigrants testimonis del re-
portatge s’expressen en català i
«això és possible gràcies a la im-
mersió lingüística i a les parelles
ingüístiques». «La llengua no es

Diari de Girona s'endú dos
dels Premis Carles Rahola
de Comunicació Local
Aniol Resclosa és guardonat en l'apartat de millor fotografia de premsa i cinc periodistes de la
redacció reben el guardó d'informació digital per un treball sobre el fenomen dels pisos turístics a
Girona Molts dels treballs presentats estan relacionats amb els fets de l’1 d’Octubre a Catalunya

Laura Fanals, Tapi Carreras,
Nacho García, Oriol Puig, Miquel
Cornellà, Pau Esparch i Aniol
Resclosa. PERE DURAN
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■ Aquesta ha estat d’edició dels
Premis Rahola del Diari de Giro-
na. A més dels dos treballs publi-
cats per aquest mitjà que han re-
sultat finalment premiats, dos
més han quedat entre els finalis-
tes. Es tracta d’Elisabet Don i Ma-
tías Crowder, finalistes en l’apartat

de treball informatiu o divulgatiu
de premsa, que va tenir com a
guanyador Miquel Torns, Pau La-
nao i Carme Vinyoles. Elisabet
Don va resultar finalista pel treball
La profunda petjada de les dones
dins del món jurídic, publicat pel
Diari de Girona. 

El jurat ha considerat que

aquesta és «una bona anàlisi de la
dona en el món jurídic, emparat
en dades i xifres» i que «inclou una
entrevista molt enriquidora des
del punt de vista testimonial».

Per la seva part, Matías Crow-
der figura entre els tres finalistes
per la crònica Un dia a cures
pal·liatives, publicada també al
Diari de Girona. El jurat ha con-
siderat que l’articulista aborda un
tema sensible «amb delicadesa
sobrietat, i combina molt bé l’ex-
pressió de les emocions amb la in-
formació des d’un punt de vista
original».

Elisabet Don i Matías
Crowder són finalistes
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